
 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE IGUARAÇÚ 
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PRELIMINAR - RETIFICADO 

 

 
A FAFIPA – Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos 
deferidos, de acordo com o subitem 15.16 do Edital de Abertura nº. 
001/2014, da Prefeitura do Município de Iguaraçú – Estado do Paraná, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 15.9 do Edital de Abertura n° 001/2014, 
se da análise do recurso resultar anulação de questão (ões) ou alteração 
de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo com 
o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido e 
subitem 15.10 no caso de anulação de questão (ões) integrante(s) da 
prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
 

 
ESPECIFICAS NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 
 
CARGOS: GARI, OPERÁRIO – SEXO FEMININO E MASCULINO, 
COZINHEIRA, LAVADOR/LUBRIFICADOR/BORRACHEIRO E 
ELETRICISTA.  
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ANULADA  
JUSTIFICATIVA: 
 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que 02 (duas) alternativas podem ser 
consideradas como resposta CORRETA, ou seja, no mês de abril 
"comemoramos" tanto o que consta na alternativa (B) Tiradentes como (C) Dia 
do Índio.Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 
CARGO 202: PROFESSOR  
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a questão possui mais de uma alternativa 
correta. Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
  
 
 
 
 



CARGO 301: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer: 
 
Dados do exercício:  
9 - Um produtor deseja adotar o sistema de pastejo rotacionado em uma área 
de 50 ha, onde são criadas 30 vacas leiteiras. Se a área for dividida em 9 
piquetes, considerando que se deseja um período de descanso de 40 dias, 
qual será o período de pastejo adotado? 
Número de piquetes = Período de descanso   +  1 
                                     Período de ocupação 
 
a) 4 

b) 4,5 

c) 5 

d) 6 

 
 
9 = 40                                 +  1 
      Período de ocupação 
 
O período de pastejo adotado é 5 
 
Dessa maneira, fica substituída de (A) para (C). 
 
CARGO 302: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 14 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que  apesar da referência Brasil. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção  Básica. – 2. ed. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013. página 35, colocar que:   
 2.4 Atribuição dos profissionais da Atenção Básica no controle dos cânceres 
do colo do útero e da mama. 
2.4.1 Atribuição dos profissionais da Atenção Básica: 
-É Atribuição do auxiliar/técnico de enfermagem-  
Iten b- Realizar coleta de exame citopatológico, observadas as disposições 
legais da profissão, ação do técnico de enfermagem. 
 
A RESOLUÇÃO COFEN Nº 381/2011 que normatiza a execução, pelo 
Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de 
Papanicolau, coloca no seu Art. 1º No âmbito da equipe de Enfermagem, a 
coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou é 
privativa do Enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. 
Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
 
 
 



ESPECIFICAS DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

           
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL 
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que o propósito da questão seria inserir a 
alternativa B como incorreta, sendo o enunciado correto: Segundo a lei que 
regulamenta a profissão (lei 8.862/1993) não consiste em atribuições privativas 
do Serviço Social. B)Utilizar-se de técnicas qualificadas como são as práticas 
terapêuticas, para o desenvolvimento de trabalho social com famílias no âmbito 
do Serviço Social. Fato que justifica a anulação da questão. Dessa maneira, 
informamos que a questão está anulada. 
           
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL 
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer  que será alterada a alternativa de (C) para a 
alternativa (B) . Dessa maneira, fica substituída de (C) para (B). 
 
CARGO 402: MÉDICO 
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que na verdade o referido não era para ser a 
substancia Quelicin, mas sim Ketamina. Resposta correta realmente é a letra 
D. Dessa maneira, fica substituída de (C) para (D). 
 
CARGO 405: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão temos a esclarecer que realmente nenhuma das alternativas está 
correta. Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
 
 


